
Agenda DTK 2021

Mini DTK vr. (oranje)

Jeugd za. finales 09.00 uur
35+  za. finales 15.00 uur
Open 17+ zo. finales 10.30 uur

Feestavond 
za. avond met live muziek
zo. sponsorborrel 14.30 uur 

www.multicopy.nl

Maikel Kusters, de vent achter de tent bij Kusters Installatie-
techniek. In de tenniswereld geen onbekende; de fanatieke, 
goedlachse en vrolijke man is altijd in voor een geintje of een goed 
gesprek. Daarnaast loopt half TC Colmschate in de sponsorkleding 
van Kusters.

Het dienstenpakket dat Kusters biedt omvat eigenlijk alles wat je van 
een moderne en allround installateur kunt verwachten. Loodgieterswerk, 
reparatie en het aanleggen van warm- en of koud waterleidingen. Ook voor 
het veilig en volgens de strengste normen aanleggen van gasleidingen kan 
je bij Maikel Kusters en zijn team terecht. Daarnaast zijn elektrotechniek, 
beveiliging, het aanleggen en onderhouden van CV-installaties belangrijke 
pijlers. Ook houdt Kusters Installatietechniek zich veel bezig met energiezuinig-
heid. En niet geheel onbelangrijk; Kusters heeft een 24-uurs storingsdienst!

DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

Gert van Keulen autobedrijf
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Sponsor
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Schapekolkend zomers finaleweekend in aantocht

Programma 
Zaterdag 21 augustus:
 10.30 Jeugdfinales
 14.00 Foodplein geopend
 15.00 Finales 35+
 20.00 START FEESTAVOND + DJ
  + PRIJSUITREIKING
  
Zondag 22 augustus:
 10.30 Finales 17+
 12.00 Foodplein geopend
14.30 Sponsorborrel
17.00 PRIJSUITREIKING
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www.kustersinstallaties.nl

Gefascineerd door de melkflessen van Daan Oonk

gefascineerd
door?

De tweede dag van de jeugd DTK is alweer
aangebroken op het mooie park van 
Drijver’s TC. Dit keer hebben wij een leuk 
interview gehad met de getalenteerde 
Julian Folkering. Deze jongeman is net 
pas 10 jaar geworden en doet mee met de 
Jongens Enkel 11-14 jaar. 

Sinds wanneer ben je begonnen met 
tennissen? Drie jaar geleden omdat ik 
verschillende sporten ging proberen. Ik 
kwam als derde sport uit bij tennis en 
daarbij bleek dat ik talent had voor tennis. 

Wat is je favoriete slag? De service. Dat 
vind ik eigenlijk gewoon de leukste slag 
want als die goed loopt haal ik daar de 
meeste punten mee. 

Bij welke tennisclub speel je nu? Ik ben 
begonnen bij Drijvers, waar ik ook nog lid 
ben, maar nu train ik bij Marc IJzerman bij 
Park Bathmen. 

Wie is je moeilijkste tegenstander? 
Dat is Samuel Middeldorp. Dat vind ik het 
leukst en het spannendst. Omdat wij heel 
erg aan elkaar gewaagd zijn. 

Welke (bekende) tennisser is jouw 
voorbeeld? Mag ook een van ons zijn.
Mijn grote voorbeeld is Roger Federer, 
omdat het mij inspireert hoe hij tennist en 
wat hij heeft bereikt in zijn carrière.

Heb je nog leuke tennisticks? Ik heb niet 
echt bepaalde ticks, maar wanneer het 
scorebord een beetje schuin staat, heb ik 
liever dat deze recht staat. Ik vind het ook 
leuk om een matchende outfit te dragen. 

Wat maakt de DTK leukst? DTK is voor 
mij het leukst omdat ik in 2019 één jaar 
bezig was met tennis. Toen was ik nog 
helemaal niet zo goed maar toch won ik de 

Interview Julian Folkering

DTK. Sindsdien ben ik heel hard aan het 
trainen om dit jaar en komende jaren weer 
het DTK te winnen!

Milou Wolbrink en Sophie van Tol



Wappie
Het is nooit leuk de boodschapper te zijn van slecht nieuws. 
Een mooi feestje te verstieren. Maar ik kan niet anders. Ik 
heb iets ontdekt wat ik niet meer kan negeren. Ik vraag u 
daarom: bladert u nu door, of neemt u de blauwe pil? 

Is het iemand opgevallen dat dit jaar de uitslagen van de 
gespeelde DTK-wedstrijden en het programma voor de 
volgende dagen zo snel op de website staan? Uit vorige DTK-
edities kan ik me vooral herinneren dat je ‘s avonds laat, na de wedstrijden en een paar 
borreltjes, thuis nog minstens een uur woest op de refresh-toets van je pc zat te bonken 
om bewijs te krijgen van je legendarische overwinning, of om te weten te komen of je de 
volgende dag wel of niet moest spelen. Dit jaar niets van dat alles. De online planning 
loopt als een tierelier - en ik vertrouw dat dus voor geen meter. Geheel conform de 
huidige mores in onze maatschappij ben ik op basis van dat wantrouwen zelfstandig 
aan het speculeren geslagen. En met alarmerend resultaat. Bij deze wil ik iedereen 
waarschuwen: de DTK 2021 is fake news.

Het zit zo. Het is een veilige aanname dat, zoals de rest van Nederland, een aanzienlijk 
percentage van de deelnemers en bezoekers van de Deventer kampioenschappen 
inmiddels is gevaccineerd tegen het COVID-19-virus. In essentie is dat natuurlijk een 
goede zaak, want door de positieve ontwikkelingen rondom de pandemie hebben we 
deze zomer de toernooiencyclus SIX PACK kunnen organiseren.
Uitgaande van die hoge vaccinatiegraad is het zeer aannemelijk dat het 5G-bereik binnen 
ons gezamenlijke DTK-netwerk bovengemiddeld goed is. Ja, noem mij maar een wappie, 
maar er zijn gestudeerde, slimme volksvertegenwoordigers die beweren dat we nu 
worden gevaccineerd zodat de overheid ons straks via geïmplanteerde chips kan 
besturen. Tja, wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

Nu daarmee definitief is aangetoond dat we ons jaarlijkse tennistoernooi spelen binnen 
een bubbel van een subliem werkend 5G-netwerk, is het eigenlijk niet meer dan logisch 
dat Hanneke en co. dit jaar de updates van de toernooiplanning zo snel online heeft 
staan. 5G, supersnel, ja toch? En dat is in principe helemaal niet zo erg, want zeer 
comfortabel voor alle gebruikers. Alleen: waartoe is de Orgcom dan nog meer in staat? 
Let wel: ik stel alleen de vraag hè, ik beweer niets.

Hoewel, bij deze een paar zorgwekkende suggesties. Doe er mee wat je wil. 5G maakt 
robotisering uitvoerbaar. Dus, zaterdag en zondag, op de finaledagen van de DTK, blijft 
de deur van het wedstrijdleidinghok dicht. Via de joystick van Hanneke en de chip in uw 
bovenarm worden alle finales al naar gelang de wensen van de Orgcom ‘gestuurd’. 
Op centre court een spannende driesetter, een overwinning voor het thuispark hier en 
daar. Het zal me niet verbazen als een Orgcom-lid zelf ook ineens ‘verrassend’ zijn finale 
wint. En precies op de geplande tijd voor de prijsuitreiking begint, voor het allereerst ooit, 
de prijsuitreiking. Uh huh…
Waarschijnlijk, ik ben er alleen nog niet achter hoe, kunnen ze zelfs het lokale weer 
al beïnvloeden en hebben we ineens ‘als een godswonder’ een weekeinde lang zeer 
plaatselijk lekker tennisweer. Niet meteen te mooi, dat valt te veel op in deze Hollandse 
dweilzomer, maar gewoon een aardig zonnetje. Ja ja…

En we stinken er met z’n allen in als een kudde schapen op de Schapekolk. Nee, je ziet 
het pas als je het kunt zien: deze DTK is ‘rigged’.

Roel van de Wiel

meedoen is belangrijker

dan winnen

Woensdagavond 18:30 uur, de eerste wedstrijden 
gaan weer de baan op. Waaronder de HD7, Raymond 
Locht en Bas Vlieg vs. Ralph Hunink en Lars van der 
Zanden. Na driekwartier spelen lopen ex-volleyballer 
Ralph en tafeltennisser Lars naar voren om Raymond 
en Bas te feliciteren met de winst. 6-0 6-0 is er op het 
scorebord te zien. Ralph en Lars, hoe kan dit nou? 
Geen enkele game weten te behouden? Ralph en Lars 
zijn het met elkaar eens dat Raymond en Bas het spel 
gewoon beter zagen en dat ze er zelf niet goed in za-
ten. Met smoesjes komen ze niet. “Soms als je verliest 
moet je het gewoon toegeven”, zeggen de heren. Wel 
weten de heren aan te vullen dat het een vertekend 
beeld is. “We hebben misschien geen games weten 
te pakken, maar er was aardig wat deuce aanwezig.” 
Ondanks dat de heren nog maar een jaar tennissen, 
kijken ze optimistisch naar de volgende wedstrijd. Ze 
gaan dan een aantal dingen anders aanpakken. “We 
gaan minder huilen”, wordt er overtuigend gezegd 
door Ralph. Daarnaast zijn de heren vastberaden om 
minder dubbele fouten te maken en de fouten vanuit 
de tegenstander te laten komen. In dat geval mogen 
Michel Deurloo en Michel de Vries hun borst gaan nat 
maken voor de wedstrijd tegen Ralph en Lars. 

Match of the day:

Zo vader zo dochter?
Vandaag ging de reporter naar de Schapekolk, hoofdpark dit DTK, 
daar zou het toch allemaal moeten gebeuren. Op zoek naar de Match 
of the Day kwam ik op papier een leuke pot tegen: Rene en Kim Fox 
tegen Marco en Sheila Meeussen in de GD7.
Waarom? Nou aan beide kanten van het net stond een vader en  
dochter. Combinaties die je wel vaker ziet in de GD7, een jong  
aanstormende dochter met de ervaren (deels op zn retour zijnde) 
vader. Past ook wel op het tennispark in Borgele waar in het verleden 
het Samen 45+ toernooi werd georganiseerd, waar dat soort combi-
naties vaak te zien waren.
Dinsdag had de familie Fox al tegen de familie Wilbrink gespeeld, 
waar na 2 sets de pijp leeg was (3-6, 7-6, 0-6), woensdag echter 
nieuwe ronde nieuwe kansen in dezelfde poule.
Na een jaar van veel thuiswerken door corona, waar in menig familie 
de onderlinge relaties extra zijn getest, zijn er dus ook nog families 
waar vader en dochter het aandurven om samen een toernooi te 
spelen. En dat werd in deze wedstrijd ook overduidelijk. Op de foto 
voor de wedstrijd een omarming aan beide zijden, maar ook tijdens 
de wedstrijd was de stemming goed. Het ging er soms fanatiek aan 
toe, maar het bleef zeker ook sportief met af en toe een geintje 
tussendoor, zowel onderling als ook met de tegenstander. “Jammer 
Kim” na een makkelijke misser, of handjeklap na een mooie bal, 
alles kwam er aan te pas. De uitslag ging al snel dezelfde kant op 
als dinsdag. Rene en Kim verloren de 1e set met 3-6. De hoge ballen 
afgewisseld met leuke rally’s en fanatiek netspel aan beide kanten 
zorgden ook voor een spannende 2e set, die wederom uitliep op een 
tiebreak die beide kanten op kon vallen. Ook hier leek de beroemde 
lege pijp bij pa Fox weer op te spelen, terwijl Marco zo te zien nog wel 
een setje door kon, maar het was uiteindelijk Sheila (die volgens de 
supporters aan de kant betere volley’s had dan haar vader) de 
tiebreak en wedstrijd er uit wist te slepen.
De Foxjes zeiden na de wedstrijd: “Het was leuk, doen we nog een 
keer”. De Meeussens waren ook tevreden en mogen het opnemen 
tegen de Wilbrinkjes voor een plek in de volgende ronde. Benieuwd of 
daar de vader-dochter combinatie inderdaad de gouden combinatie 
blijkt... succes. 

Wouter Heijink
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Helder in zicht

www.sportverlichting.com  www.bekedam.events

Laatste 2 uur taakstraf voltooid....

Legally Blonde

My little pony....

Taco Kleffering met partner


